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Qui som?
Una Fundació privada amb un OBJECTIU molt
clar: “Treballar per a que, algun dia, la leucèmia
sigui una malaltia curable per a tots i en tots els
casos”

Trajectòria
Ens avalen més de 20 anys d’experiència dedicant-nos a la lluita
contra la leucèmia i una trajectòria internacional amb seus
independents i coordinades a l’Estat espanyol, als Estats Units,
Alemanya i Suïssa.

Futur
Basem els nostres esforços en finançar projectes d’investigació
científica per millorar el futur dels nostres pacients.

Independència
Ens financem majoritàriament gràcies a les aportacions individuals
dels socis i donants puntuals, a les donacions d’empreses, als
llegats i molt especialment, gràcies als concerts i recitals benèfics
del nostre president, Josep Carreras.

Compromís
El compromís amb el pacient és una de les nostres raons de
ser. Oferim ajudes a hospitals, serveis gratuïts de consulta
mèdica i una xarxa de pisos d’acollida per millorar la qualitat
de vida d’aquests pacients.

Objectius estratègics

Informar i conscienciar a la societat de què és
la leucèmia i el grau en el que afecta a la població.

Millorar la qualitat de vida dels malalts i els seus
familiars.

Augmentar el número de donants de medul·la
òssia i sang de cordó umbilical voluntaris i el número
de persones associades a la Fundació.

Potenciar els projectes d’investigació científica.

Què fem?
La Fundació Internacional Josep Carreras
treballa en 4 grans àrees:

1
2

El recolzament a la recerca científica a través
de l’adjudicació de beques nacionals i
internacionals per a joves metges

La recerca de donants no emparentats de
medul·la òssia, sang perifèrica i sang de cordó
umbilical per a pacients que no disposen d’un
familiar compatible

3

La provisió d’infraestructures a centres
assistencials.

4

Els serveis socials per a pacients amb escassos
recursos econòmics com els pisos d’acollida.

La Fundació en xifres

Distribució dels recursos
La Fundació té un pressupost anual de funcionament de
3.000.000 € i recapta, a més, més d’1.000.000 €
gràcies a les actuacions benèfiques del Sr. Josep
Carreras. Aquests ingressos es destinen a incrementar la
dotació fundacional per a garantir la viabilitat de la
institució a llarg termini.
Els ingressos provenen en un 41% de les activitats
benèfiques del Sr. Carreras, un 38% de donatius
de socis i empreses, i en un 21% del rendiment de
la dotació fundacional.
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Administració

La Fundació també gestiona un volum de
8.000.000 € corresponent al cost de les
recerques i trasplantaments de medul·la òssia,
fent d’intermediari entre els registres
internacionals i el Sistema Nacional de Salut.
La Memòria i Comptes Anuals de la Fundació són auditats per la firma KPMG
Peat Marwick.

La Fundació en xifres
Recerca científica i ajudes hospitalàries
- Més de 7,5 milions d’euros dedicats a projectes d’investigació
científica.
- Més de 150 projectes finançats.
- 17 beques per investigadors espanyols, 23 per científics
internacionals i 10 beques europees.

Serveis socials i informatius
- 5 pisos d’acollida
- Més de 120 famílies acollides en els nostres pisos.
- Més de 1.000 consultes mèdiques rebudes durant 2008.
- Més de 125.000 visites rebudes a www.fcarreras.org durant
2009.

Socis i amics de la Fundació
- Més de 21.000 socis.
- Més de 7.000 donants econòmics.

Donacions i trasplantaments
- Accés als més de 14 milions de donants de medul·la i a les més de
400.000 unitats de sang de cordó umbilical disponibles a tot el món.
- Més de 80.000 donants voluntaris de medul·la òssia a l’Estat
espanyol.
- Més de 40.000 unitats de cordó umbilical disponibles a l’Estat
espanyol.

La Fundació en xifres

- 21.222 (a l’1 de març de 2010)
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REDMO
REDMO és, des de 1991, el programa responsable de coordinar la
promoció i recerca de donants voluntaris per a realitzar
trasplantaments a pacients que no disposen de familiar
compatible. Només 1 de cada 4 pacients disposa de donant
familiar compatible. La resta ha de recórrer a un donant voluntari
o al trasplantament de la pròpia medul·la.
REDMO té accés als 14 milions de donants de medul·la òssia
disponibles en els registres de tot el món i a les més de 400.000
unitats de sang de cordó umbilical emmagatzemades en els bancs
de cordó (unes 40.000 de mares espanyoles). Espanya és el 3er
país del món amb més unitats de sang de cordó umbilical
emmagatzemades.
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REDMO
- 687 recerques iniciades per REDMO durant 2009
- 450 pacients pels que REDMO ha trobat donant
compatible (donant o unitat de sang de cordó umbilical)
durant 2009
- Més de 2.000 trasplantaments de medul·la
òssia realitzats procedents de donants voluntaris no
emparentats amb el pacient des de 1991

Evolució del nombre de recerques realitzades per
pacients espanyols des de 1991
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Investigació
científica
S’han invertit més de 7,5 milions d’euros en recolzament a la
investigació científica i s’han finançat més de 150 projectes
d’investigació. El 25% del pressupost anual de l’entitat es dedica a
aquesta tasca.
La Fundació també manté el seu compromís amb diverses unitats
d’investigació per mantenir la seva estructura. Per aquest motiu,
atorga ajudes anuals a l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona; a
l’Hospital Germans Trias i Pujol, i a l’Hospital Duran i Reynals de
Barcelona, així com al Fred Hutchinson Cancer Research Center de
Seattle (EUA).
Per intentar trobar una curació per la leucèmia i millorar el
tractament i qualitat de vida del pacient, la Fundació atorga
beques nacionals i internacionals.
També s’han finançat projectes de investigació conjunts entre
centres alemanys i espanyols com el programa Pethema en el que
més de 40 centres espanyols col·laboren amb centres alemanys en
la millora dels protocols de tractament.
El trasplantament de medul·la òssia i el de sang de cordó
umbilical en el cas de malalts pediàtrics s’ha consolidat com una
de les millors opcions de tractaments de curació pels pacients de
leucèmia. Per aquest motiu, la Fundació ha volgut contribuir al
desenvolupament d'instal·lacions adequades per aquesta teràpia
i per la investigació en els centres assistencials. És exemple
d’aquesta voluntat el finançament del Banc de Cordó Umbilical
de Barcelona i la col·laboració en la posada en marxa del Banc de
Cordó de Düsseldorf (Alemanya).

Avenços científics

1976 UN LLARG CAMÍ, UN GRAN PAS
Un equip mèdic de l’Hospital Clínic de Barcelona realitza
el primer trasplantament de medul·la òssia
procedent d'un donant emparentat amb un
pacient amb leucèmia a l’Estat espanyol.

1988 UNA VIDA, MOLTES VIDES
Després de recuperar-se de la seva malaltia, Josep
Carreras decideix contribuir a fer que un dia la
leucèmia sigui curable en tots els casos. Un
sentiment de gratitud cap a tots els que van ajudarlo l’indueix a crear la Fundació Internacional Josep
Carreras per a la lluita contra la leucèmia. La seva
finalitat és la d'ajudar a tots els pacients
afectats per aquesta malaltia.

2005 FITES ASSOLIDES, NOUS REPTES
1991 UN PACIENT, MOLTS DONANTS
La Fundació Josep Carreras crea el REDMO (Registre
de Donants de Medul·la Òssia) per a resoldre una
necessitat: trobar un donant per a pacients
que no disposen d'un familiar compatible, i
així poder realitzar un trasplantament
hematopoètic. Actualment és l'organisme oficial
encarregat de la promoció i recerca de donants de
medul·la òssia i sang de cordó umbilical no
emparentats. El REDMO està connectat a una xarxa
internacional que compta amb més de 13,5 milions de
donants de medul·la òssia i 350.000 unitats de sang
de cordó umbilical, dels quals uns 72.000 i 35.000,
respectivament, son espanyols.

Es va a arribar a 1.000 trasplantaments
realitzats a partir d'un donant voluntari
no emparentat. La Fundació Josep Carreras,
en localitzar aquests donants, va fer possible el
trasplantament de progenitors hematopoètics
(medul·la òssia, sang perifèrica o sang de cordó
umbilical) de 1.000 pacients espanyols.

2009 NOVES TÈCNIQUES, MÉS FUTUR
Els tractaments que s’han consolidat al llarg dels
anys contra les malalties hematològiques malignes
han de revisar-se i millorar-se per tal d’aconseguir
millorar la qualitat de vida dels pacients i trobar
una curació definitiva a la leucèmia.
Des de la Fundació Josep Carreras creiem
que això només té una resposta: redoblar
esforços en recerca científica.

Institut de Recerca
Josep Carreras
El projecte de l’Institut Internacional Josep Carreras de Recerca contra
la Leucèmia neix amb la voluntat d’aprofundir en l’estudi dels
mecanismes pels quals es desenvolupa la leucèmia i altres càncers
hematològics per tal de generar processos de diagnòstic i tractaments
cada vegada més precisos. Aquests mecanismes han de dirigir-se cada
cop més concretament a resoldre o evitar els danys que generen el
creixement i proliferació de les cèl·lules malignes mitjançant la
identificació de noves dianes terapèutiques i l’aplicació de nous
tractaments.
Aquest projecte s’erigeix com el primer centre de l’Estat
espanyol, i un dels únics arreu del món, focalitzat
exclusivament a fomentar la recerca sobre la leucèmia i
altres hemopaties malignes.
El projecte de l’Institut Internacional Josep Carreras de Recerca contra
la Leucèmia es materialitza en 2 Campus amb una tasca coordinada: el
Campus Clínic, ubicat a les dependències de l’Hospital Clínic de
Barcelona; de la Facultat de Medicina de la UB i dels instituts
d’investigació IDIBAPS i CIBEK ; i el Campus Germans Trias i Pujol,
ubicat en l’entorn de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de
Badalona, de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de
Barcelona i dels instituts FIICSGTIP i IMPPCC.
Per tal d’establir el Campus Germans Trias i Pujol, l’Ajuntament de
Badalona ha cedit un terreny adjacent a l’Hospital en el qual la
Fundació Internacional Josep Carreras construirà un nou edifici d’al
voltant de 4.000 m2 i dotarà dels equipaments necessaris ambdós
campus de recerca. Aquesta aportació s’ha valorat en 9.000.000€
Assolit el total desplegament dels 8 a 10 equips de recerca previstos,
l'Institut comptarà amb 100 col·laboradors, incloent investigadors i
personal auxiliar. L'Institut establirà acords de col·laboració amb altres
centres de recerca, tant de Catalunya com d'àmbit estatal i
internacional

Serveis socials
La Fundació disposa de 6 pisos d’acollida adequats a les
necessitats dels pacients i els seus familiars.
Durant l’any 2009, els pisos de la Fundació Josep Carreras han
acollit a 19 pacients i els seus familiars procedents de les
províncies de: Tarragona, Osca, Lleida, Tenerife, Navarra, Las
Palmas de Gran Canària, Girona i del Perú i de Mèxic.
Des de 1994, s’han beneficiat d’aquest servei més de 120 famílies
procedents de diferents punts de l’Estat espanyol (Mallorca,
Burgos, Vigo, Albacete, Saragossa, Pontevedra, Girona, León,
Santa Cruz de Tenerife, Lleida, Màlaga, Tarragona, Las Palmas
de Gran Canaria, Pamplona, Jaén, Múrcia, Càdis, Badajoz,
Castelló i Teruel) i de Romania, Mèxic, Perú, Marroc, Andorra,
Argentina, Paraguay i Rússia.
La Fundació també posa a disposició dels pacients de leucèmia
de tot el món i dels seus familiars un telèfon, fax i e-mail
d’informació sobre la malaltia que ofereix el consell
gratuït d’especialistes de notable reputació en l’àmbit de
les malalties hematològiques. Anualment es reben més de
1.000 consultes.

Indrets de residència
dels pacients atesos en
els pisos d’acollida de
la Fundació

Campanyes de
sensibilització
Les campanyes de la Fundació representen una ocasió per
mobilitzar emocions respecte a la lluita contra la leucèmia i
per informar a la societat sobre la importància de
col·laborar. Es pretén promoure una participació activa i
fomentar un moviment solidari ciutadà.
Amb aquesta campanya, la Fundació pot donar a conèixer els plans de
les persones que estan lluitant contra una leucèmia per a què la
societat s’uneixi a aquests ajudant-nos a continuar invertint en
recerca científica. Aquest és el pla de la nostra entitat: aconseguir que
els pacients compleixin els seus somnis i, per això, hem d’aconseguir
que la leucèmia sigui una malaltia 100% curable.

Comunicació
La Fundació envia un butlletí quadrimestral amb les darreres
informacions sobre la lluita contra la leucèmia a tots els seus
contactes. Per rebre’l de forma digital només has d’enviar-nos un
email a comunicacio@fcarreras.es.
La Fundació també disposa d’una pàgina web amb informació
sobre la malaltia, la donació de progenitors hemopoètics, les
diferents maneres de col·laborar, els fòrums, etc. Aquesta pàgina
ha rebut durant l’any 2009, més de 125.000 visites.

La Fundació Carreras ha volgut desenvolupar-se més i millor a
través de les noves tecnologies. Per aquest motiu, hem establert
un grup de Facebook, amb més de 6.000 membres; un bloc
corporatiu en el que hem penjat aquest any quasi 100 notícies i
que ha rebut més de 17.000 visites; i un bloc anomenat
“Cuéntanos tu plan” que explica els plans dels pacients en el
que es poden trobar més de 50 històries de persones que pateixen
o han patit leucèmia, i que ha rebut més de 30.000 visites.
També s’ha establert un canal de notícies a la xarxa Twitter i
un de vídeos a Youtube.
www.cuentanostuplancontralaleucemia.blogspot.com
www.fundaciojosepcarreras.blogspot.com

Alexandra Carpentier de Changy
Responsable de Comunicació
C/Muntaner, 383 2º2ª
08021 Barcelona
Telf. 900 32 33 34
Fax. 93 201 05 88
info@fcarreras.es
www.fcarreras.org

Descobreix els blocs de la Fundació
http://fundaciojosepcarreras.blogspot.com/
http://cuentanostuplancontralaleucemia.blogspot.com/

I visita els nostres canals
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